
 

 

VOORBIDDING: 
Wêreld: Burkina Faso, Tjaad, Mali, Mauritanië en Niger. Oplossing vir konflikte [Palestyne-
Israel]; bekamping van IS-groep se terreur. 
RSA & Dorp: Regering en regerende instansies - kabinet; provinsiale 
regering; stadsraad, gemeenskapsleiers & meningvormers. Beteueling van 
korrupsie op alle vlakke. Vigs geïnfekteerdes en -geaffekteerdes. 
Dwelmafhanklikes en -geaffekteerdes.  
Gemeente & Kerk: Treurendes, siekes, verswaktes, diegene onder behan-
deling en aan die herstel. Alle matrieks, studente en leerlinge wat eksamen 
skryf. 
Baie geluk aan die volgende lidmate wat vandag verjaar: Lombard Basson 
(Blenheim), Mark Heydenrych (Barry), Koos Smit (Speciosa), Sarie Steyn (La 
Clémence) en Huibrecht Taljaard (Paradyskloof Villas). 

Geroep Gewillig Gestuur   

Teetuin sê dankie 
Die dames van die Tee-
tuin bedank almal vir hul 
getroue ondersteuning 
hierdie jaar. Hulle wens 
almal ’n geseënde Kers-
fees, vredevolle rustyd en 
voorspoedige 2017 toe! 
Die eerste Teetuin vir 
2017 is op 18 Januarie.  

Kom ons kook! Ons is in die middel van aarbeityd én appel-

koostyd en voor jy jou oë uitvee is daar hanepoot, geelperskes 
en makataan beskikbaar! En dan is dit weer kwepers en 
koejawels … Ons daag almal in die gemeente uit om te begin 
om konfyt te kook en allerlei heer-
likhede in te lê vir die Lentefees vol-
gende jaar soos die oorvloed van vars 
produkte beskikbaar word. As jy flesse 
nodig het of ’n donasie van suiker be-
nodig, kontak die kerkkantoor.  

GROENgedagte #48 - die laaste groen gedagte vir die jaar - met die wens dat 

ons almal ook in hierdie kersseisoen minder sal verbruik, water sal bespaar, en dat 
dié van ons wat bevoorreg is om iewers langs die see of in die bos te gaan uitspan, 
sal dink aan hoe kosbaar hierdie bronne en plekke vir ons is. 
Die spesiale dae wat ons nog in hierdie jaar vier, is Wêrelddag vir VIGS op 1 Desem-
ber. Alhoewel VIGS dalk nie meer so baie belangstelling gaande maak nie, het dit 
ons wêreld permanent verander. Dit vra steeds van ons om uit te reik en om te gee 
en te help. 
Op 5 Desember vier ons Wêrelddag vir GROND. Die grond is die basis vir voedselproduksie. Dit bevat 
ongeveer 'n kwart van die wêreld se biodiversiteit. Grond speel 'n sleutelrol in die verskaffing van 
skoon water. Die bewaring van ons grond is van kardinale belang vir ons behoefte aan voedsel, water 
en energie. Probleme soos ontbossing, swak landboupraktyke en besoedeling veroorsaak grond-
agteruitgang en erosie. Op hierdie dag dink ons aan die belangrikheid van hierdie aarde waarop ons 
elke dag loop. 
Op 16 Desember vier ons Versoeningsdag. In ons land het dit 'n baie spesifieke betekenis. Maar as ons 
ook breër dink aan versoening, besef ons ook dat versoening met die aarde so belangrik is. Om elkeen 
te onthou en te weet dat ons mekaar nodig het – die aarde nodig het – en dat ons nie sal kan leef as 
ons nie versoenend met die aarde saamleef nie. 
Onthou: elke dag is 'n spesiale dag – leef voluit – en as ons leef tot eer van God sal ons medemens en 
die natuur eer deur ons lewens. 
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Chr is tus  is  d ie  Here!  
Daarom wi l  ons mekaar  in  verhoud inge opbou  

Om so sy groot  opdrag u i t  te  leef .  

Jaartema:  Diss ipels  s ien  men -

Kersprojek  

Sondag 27 November  2016  

   Kerssangdiens  

      Liturg Monty Sahd 

     09:30 Kerssangdiens  
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Fokustekste: (Aanvullend 
om te lees en sluit aan by 

vandag se preek) 

* Jesaja 2: 1-15 
* Psalm 122 

* Romeine 13: 11-14 

Op die kerkraads-

vergadering van 15 No-

vember is die volgende 

persone tot die kerkraad 

verkies: 
 

Tot ouderling: Hennie Möl-

ler en tot ouderling herkies: 

Sas Otto. Tot diakens: Reneé 

Schoonees en Gawie Nieu-

woudt en tot diaken herkies: 

Loumarie Kistner.  

Sonderbriekers O jitte en daar, sonder remme, is die spoed bult-af so verbysterend dat 

julle 7 Desember heeltemal verby is … heeltemal!!! wat beplan en aangekondig is, is nou net 
'n hersenskim … net 'n onuitvoerbare droombeeld!!! Moenie terleurgesteld wees nie. Wan-
neer 2017 ons begroet, is die pad gelyk en effens opdraand en kan ons die wa tot halt bring. 
Hou die eerste week van Februarie dop vir 'n wegtrek-opskop … steeds 'onder die berg'. 

As Christene vier ons Advent met die 

wete dat Christus gekruisig is en op-

gestaan het.  Ons dink  in hierdie tyd 

aan God as die altyd komende in ons 

nood, om op verrasssende wyse heil 

en bevryding te bring. Ons berei ons 

opnuut voor om die Verlosser in ons 

lewe te verwelkom.  

Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in 

alle opsigte vrede gee! 2 Tessalonisense 3:16 

Kleingroepbediening 
Almal wat onlangs aangedui het en ander wat ook belangstel om 
in 2017 deel te hê aan 'n kleingroep in die gemeente - na afloop 
van die Kerssangdiens sal Theunis julle in die kerk ontmoet. Dit 
sal nie langer as 15 minute duur nie. Gee daardie klein treetjie!!!  



 

 

Wo 
30/11 

 

18:45 
 

Bybelstudie vir huishulpe.  

Do 1/12 
 
 

Laaste dag vir doopaanmelding vir Januarie 

Wêreld Vigsdag 

So 4/12 

 

09:30 
 

 

Erediens: Dirkie Smit [emeritus professor van die Teologiese 
Fakulteit Stellenbosch] Doopgeleentheid 
 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK: Maandag 28 /11  tot  Sondag 4/12  

 

Verlede week se 
deurkollekte vir 

Toerusting Missionêr was 
R2 590. 

Baie dankie! 
 

Volgende week se 
deurkollekte gaan aan 

Radiokansel. 

NG Gemeente Stellenbosch -Welgelegen  
Telefoon: 021 886 5975  

Kantoorure: 08:00 tot 13:00  

Bankbesonderhede  
Stellenbosch-Welgelegen NG Kerk (Nedbank) 
Takno: 149 821   Rekno: 149 8046 320  

PASTORALE VERSORGING 
 

Lidmate wat ’n leraar nodig 
het, skakel enige leraar of die 
kerkkantoor by 021 886 5975. 

 

Die spreekkamer van Theunis  
Botha voorsien gespe-

sialiseerde pastorale hulp. 
Skakel 082 896 2089. 

 

Herwinningspapier vir Huis 
Horison moet asb in die  

houtkas met die opligdeksel 
(in die vierkant, links van 

die hek) geplaas word. 

Die deurkollekte vandag gaan aan Stellenbosch Vigsaksie:  

Stellenbosch Vigsaksie se visie is om ’n omgewing te skep 
waar die geskenk van lewe gerespekteer word en die mense 
wat met MIV en Vigs lewe, volkome aanvaar word. Hulle 
werk kring uit tot die hele Wynlanddistrik waar hulle 
ondersteuningsdienste lewer aan mense wat geïnfekteer en 
geaffekteer word deur MIV en Vigs. Vir meer inligting, skakel 
hul kantoor: 021 808 2931 of 083 589 4798 of stuur ’n epos 
na atheart@sun.ac.za.  

Ons is op soek na mense wat in 2017 vir 
twee agtereenvolgende Sondae blomme sal 

rangskik vir die Sondagdienste. Skakel die 
kerkkantoor: 021 886 5975. 

Diensgeleentheid 

Voedingsaksie vra dat 
gemeentelede asseblief 
brode en smere kom 
afgee by die kerk. Die nood is groot en daar is ’n groot 
behoefte by al hulle voedingspunte om aan die 
groeiende vraag te voldoen. Bring asb gedurende kan-
toorure na die kerkkantoor. 

Baie dankie vir almal wat graag help. 

HUISGELOOF is elke week beskikbaar om van ons 
webblad af te laai by www.stelwel.co.za of 

kry ’n kopie by die deur.  

Vrede regeer waar God 

regeer. Julian van Norwich 

 

 

Stellenbosch 
Hospice is op 

soek na nuwe, 
goeie, sterk, ge-
halte bedlinne vir hulle 12-bed saal omdat die linne 
so baie gewas moet word. Daar is 36 volledige stel-
le driekwartbed-beddegoed nodig: matrasbesker-
mers, paslakens, duvetoortreksels, slope, 
kussingbeskermers en platlakens. So ’n stel kos 
R500+ elk. As jy ’n geldelike bydrae wil maak, of 
dalk self iets wil aankoop, skakel asb een van ons 
lidmate, Bretchen van Niekerk (021 887 9037/ 082 
3190187/ e-pos: bvniekerk@gmail.com). Hierdie 
projek vorm ook deel van ons Kersprojek vanjaar. 

Geskenkpapier te koop 
Ons het weer baie goeie kwaliteit geskenkpapier te 
koop teen R10 per rolletjie. Die papier word vir 
fondswerwing verkoop deur Die Alta du Toit Na-
sorgsentrum vir volwassenes met intellektuele 
gestremdheid. Daar is bokse by die deure – gooi 
asb R10 (of meer as jy wil) in per rolletjie wat jy 
neem. Ons het ook weeksoggende van die papier 
by die kerkkantoor te koop. 

DIENSGELEENTHEDE 

Kategese 2017 
'n Wonderlike geleentheid om saam 

met kinders op God se pad te stap. 
Kom meld aan as kategeet vir vol-

gende jaar se junior kategesegroepe. 
Kontak Leon Cronje indien jy graag by 

die kategese betrokke wil raak. 

Naaldwerk 
Ons is op soek na mense wat reeds 

gesnyde materiaal in eenvoudige 
babasakke sal omskep. Ons het ’n 

groot hoeveelheid uitgesnyde sakke 
in die kerkkantoor, asook instruksies. 

Die Bless a Baby-projek voorsien 
sakke (wat deur ’n ander gemeente 
gevul word met babaprodukte), aan 
behoeftige nuwe ma’s wat ontslaan 

word uit hospitale in ons omgewing. 
Ons gemeente help sakke maak wat 

uitgedeel word by die Paarl Hospitaal 
se neo-natale eenheid.  

Neem deel aan ons Kersprojek  
Bydraes kan Sondae by die deure of 

op die Kers-
projektafel geplaas 

word, of deur die 
week na die kantoor 

gebring word. Gelde-
like bydraes kan ge-

merk word 
“Kersprojek”. 

Help om tee te skink 
Sondae ná die erediens is kuiertyd! Vul 

jou naam in op die lyste wat by die 
teetafels beskikbaar is, sodat ons die 

lyste vir volgende jaar kan finaliseer. Jy 
kan ook die kerkkan-

toor gedurende die 
week skakel by 021 

886 5975 of ’n 
e-pos stuur aan 

skriba@stelwel.co.za. 

Bekers van Bekertjiesondag verbly harte 

Baie dankie aan almal wat bekers saamgebring het 

kerk toe! Ons kon 20 bekers aan Stellenbosch 

Jeuguitreik skenk en 106 bekers aan Lindelanie 

plek van veiligheid. Dankie vir al die moeite, liefde 

en sorg wat elkeen maak met die aankoop en op-

maak van hierdie bekers.  

 

http://www.stelwel.co.za
mailto:bvniekerk@gmail.com

